
Puheenvuoro

Puulanja ( eden tila on yhteinen asia
Puulan kalastusalueen pu
heenjohtaja Kalevi Puukko
kirjoitti hyvään päämäärään
tähtäävän yleisöosastokirjoi
tuksen “Pidetään huolta Puu-
lasta” (LS 15.10.).

Maakuntajärvemme erin
omainen tila on alueemme toi
mijoiden huolenaihe ja tilan
säilyminen jälkipolville vähin
tään nykyisenä yhteinen pää
maara.

Järve~ tarkkallovana viran
omaistahona olemme huo
manneet ranta-asukkaiden
pyrkimyksen vaalia järveään
pieniltäkin kuormittavilta te
kijöiltä.

Tiedostamme myös, kuinka
erinomaisessa tilassa vaikka
pa Hirvensalmen alueen vedet
Puulalla ovat; sinilevähaitat
puuttuvat pääaltaalta ja useat
vedenlaatumittarit kuvastavat
hyvin aihaista ravinnetasoa.

Täysin luonnontilassa mi
kään osa Puulaa ei kuitenkaan
nykypäivänä ole, ja ajoittaiset
limoittuniishaitat ovat useim
mat verkoila kalastavat pan
neet merkille.

Puulaa kuormittavista teki
jöistä oli kirjoituksessa mai
nittu pelkästään turvetuotanto
korostaen Joutsan ja Hauki
vuoren soiden turvetuotantoa.
Kyyvesi mainittiin esimerkki
nä turvetuotannon pilaamasta
vesistöstä.

Kyyvedestä Puulaan las
kevan Rauhasalmen ja Läsä
kosken vedenlaadusta on ve
denlaatutuloksia 1960-luvun
lopusta nykypäivään (kuva 1).

Kemiallinen hapenkulutus
(COD) ja väniluku kertovat ve
teen liuenneiden humusyh
disteiden määrästä, fosfori- ja
typpipitoisuudet taas levien
kasvulle käyttökelpoisista ra
vinteista.

Tulosten perusteella tum
mimpien vesien aikakausi sat
tuu Kyyveden länsiosien osalta
1980-luvun alkuun ja nyky
päivään, Läsäkoskella niiden
ohella 1970-luvun alkupuolis
kolle. Tämä oli aikaa, jolloin in
tensiivinen turvetuotanto ei
vielä ollut käynnistynyt Kyy
veden valuma-alueilla, mutta
muunlainen ojittamistoiminta
lienee ollut kiivaimmillaan.
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taan lähtevien vesien osalta ei
myöskään ole havaittavissa ko
konaisfosforipitoisuuden nou
sua. Sen sijaan levien ja vesi-
kasvien tuotannon kannalta
oleellinen typpi-fosforisuhde
on viime vuosina ollut kohoa
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Näiltä alueilta tuleva kun
toainekuorma ehtii laskeutua
jo Kyyveden pääaltaalla, josta
matkaa Läsäkosken yläosaan
kertyy reilut i~ kilometriä.

Läsäkosken vesi on kaksi
kertaa tummempaa kuin Puu
lan pääaltaan vesi ja tummuus
jatkuu ainakin Vuojaselälle
asti. On epätodennäköistä, että
veden tummuminen Läsäkos
kella olisi peräisin ainoastaan
itäosan turvesoilta.

Puulaa nuhraavat seuraa
vat tekijät erittelemättä niiden
suuruusjärjestystä: Kangas
niemen taajaman asumajäte
vedet, kesäasunnot ja ympä

20 nivuotinen viemäriverkkoon

kuulumaton ranta-asutus, met
sätalous, turvetuotanto, maa
talous ja luonnonhuuhtouma.

Täysin
luonnon—
ifiassa mikään
osa Puulaa ei
kuitenkaan
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30 Maatalouden osuus on vä

hentynyt tilojen määrän vä
25 hennyttyä ratkaisevasti.

O Peltoala on vähentynyt Hirven
salmella ja Kangasniemellä yh

20 teensä 3300 hehtaaria 20 vuo
dessa.

Kangasniemen taajaman
~ jätevesien puhdistus tehos

tui 1990-luvulla, mutta 2008
se heikkeni väliaikaisesti fos

10 forikuormituksen kaksinker
taistuttua ja kiintoainekuor
man kolminkertaistuttua. Osa

~ kohonneesta pistekuormituk
sesta johtui aiempia vuosia
suuremmasta käsiteltävän jäte

0 veden määrästä.

Tämän tarkastelun jälkeen jäl
jelle jää joukko kuormitusteki
jöitä, joiden pinta-ala Puulan
valuma-alueesta on joko pysy
nyt ennallaan tai kasvanut.

Neljän vuosikymmenen
ajalta oleva vedenlaatuaineisto
Puulan Karttuunselältä osoit
taa, että alueen veden humuk
sisuus on ollut suurimmillaan

intensiivisimmän ojitustoimin
nan aikoihin 1960-ja 1970-lu
kujen vaihteessa ja 1980-luvun
puolivälissä, jolloin Joutsan
turvetuotantoalueen käyttöön
otolla on voinut olla oma vai
kutuksensa veden näkösyvyy
teen.

Ranta-asukkaiden huoli ny
kyisestä veden tummumises
ta on aiheellinen, sillä pieni
muotoista COD:n ja väriluvun
nousua sekä näkösyvyyden las
kua havaitaan parhaillaan leu
tojen talvien 2007 ja 2008 jäl
keen (kuvaz).

Veden kokonaisfosforipitoi
suus, sameus ja erityisesti le
vämääristä kertova a-klorofylli
ovat onneksi vaihdelleet Puu
lalla ahtaissa rajoissa.

Puula on vedenlaadultaan
erinomainen niukkaravintei
nen maakuntajärvi, jonka suo
jelussa jokaisen ranta-asuk
kaan ja elinkeinonharjoittajan
panos on tärkeä. Tarvitaan mit
tava tutkimus, ennen kuin ve
denlaatutrendeistä ja niihin
vaikuttavista tekijöistä voitai
siin sanoa mitään varmaa.

Tärkeää olisikin selvityttää
puolueettomalla taholla erityi
sesti Puulan luoteiskolkassa eri
maankäyttömuotojen ja tarve-
tuotannon osuudet kiintoaine-,
ravinne- ja humuskuormituk
sessa. Tällaisessa selvityksessä
kuuluisi paikaifistaa puroluo
kan tarkkuudella Puulan luo
teisosan vettä nuhraavat teki
jät.

Teemme voitavamme Puu
lan vedenlaadun seurannan ja
järveä kuormittavien tekijöi
den tunnistamiseksi.

Reijo Lähtoenmäki
Antti Haapaia

Kirjoittajista Lährteenmäki toimii
ympäristäsuunnittelijana ja

Haapala hydrobiologina Etelä-
Savon ely-keskuksessa.

Kuva 1 Rauhasalmi
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Kuva 2 Puula, Karttuunselkä
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määrän noususta.

Molempien järvien kehityksen
kannalta on tärkeää tunnistaa
vesiensuojelun pullonkaulat.
Tätä silmällä pitäen ely-kes
kuksessa on tekeillä mittava
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virtaamien selvitystyö.
Kyyveden valuma-alueen

nykyisten turvesoiden pinta-
ala on maksimissaan 450 heh
taaria (vain 0,38 prosenttia
Kyyveden valuma-alueen maa
alasta) ja suot sijoittuvat enim

äkseen en itäosiin.
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